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VOORWOORD
NIEUWS
DESIGNER
Strak, eenvoudig en groots zijn de keukens die Piero Lissoni ontwierp
voor Boffi. Het gesprek lijkt zakelijk en sarcastisch te worden, tot
ook hij zijn hart laat spreken. Dan blijkt in zijn creativiteit ook warme
humor te zitten.
PROJECT
Een moderne villa in Oss kreeg een uitbreiding om de nieuwe
Bulthaup-keuken een plaats te geven. Monumentale eenvoud met
daglicht van boven leidde tot een plek waar de bewoners zich thuisvoelen.
FABRIKANT
Kokend water uit de kraan: een ogenschijnlijk simpele uitvinding. De
gebroeders Peteri maakten de Quooker tot een inmiddels internationaal succes. De concurrentie roert zich, maar in Ridderkerk blijven ze
nuchter.
FILOSOFIE
Misschien wel de laatste grote revolutie in keukendesign was in de
jaren dertig de Frankfurter Küche van Margarete Schütte-Lihotzky. Op
bijna alles wat daarin zat, wordt tot vandaag voortgeborduurd.
TECHNIEK
De vrijstaande side-by-side heeft zich een plek veroverd bij het koelen/vriezen. Actuele ontwikkelingen maken ook geavanceerde inbouw
weer de moeite waard om in het oog te houden.
BEURS
De IMM bleef de laatste jaren nogal achter in het beursgeweld, en
ook afgelopen maand viel het weer wat tegen. In Keulen zien ze dat
zelf ook. Er zijn ambitieuze plannen om het tij te keren
APPARATUUR
Januari was de maand van de huisshows, waar de makers en
importeurs hun nieuwste visies op design en techniek presenteerden.
Designvakblad Keukens kwam overal over de vloer.
TALENT
André van der Staag ontwikkelt zicht van enthousiast verkoper tot
een ontwerper met durf. Voor twee Goudse ondernemers kon hij laten
zien wat hij waard is.
STAND VAN ZAKEN
Werkbladen en spoelbakken worden steeds meer één geheel, met
talloze keuzemogelijkheden.
TECHNIEK
Afzuigkappen zijn altijd noodzakelijk, vaak mooi maar zitten meestal
in de weg. Drie oplossingsrichtingen nader uitgewerkt: downdraft,
plafond- en wandafzuiging.
OVERZICHT
Het complete aanbod in alternatieve afzuigtechniek op een rij.
VRAGEN
Nieuwe vragen, nieuwe antwoorden. Zeyko’s Hennie van den Akker
over jeuk, extra large en de fun factor.
OLGA KUIPER
De onverwachte gevolgen van goed opruimen.
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